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V Sloveniji so bili letos nareje-
ni pomembni premiki na podro-
čju logistike, saj so se po dolgem 
času začele naložbe v logistič-
no infrastrukturo. Narejeni pa so 
bili tudi prvi koraki v smeri digi-
talizacije v transportu. Zmanjša-
nje gospodarske rasti in pomanj-
kanje ustreznih kadrov tudi na 
področju logistike in transpor-
ta, ki podjetja sili v racionalizaci-
jo, je ključni izziv za obdobje, ki 
prihaja, ocenjuje Igor Žula, pred-
sednik Slovenskega logističnega 
združenja.

Marjana Kristan Fazarinc

Tudi dekan Fakultete za logistiko 
Univerze v Mariboru Bojan Rosi 
poudarja, da ima nižja gospodar-
ska rast lahko dolgoročno posle-
dice tudi v logistični industriji. 
Vendar, dodaja Rosi, se za leto 
2020 še vedno napovedujejo nove 
investicije v uvedbo sodobnih teh-
noloških rešitev: avtomatizacija, 
internet stvari in kolaborativni ro-
boti bodo pomembno spreminjali 
logistiko, razvoj povezanih mobil-
nih aplikacij za področje logistike 
in povezane preskrbovalne verige.

Pomembna vloga rešitev  
za upravljanje mest
Demografske spremembe in po-
večana urbanizacija pomembno 
vplivajo na upravljanje logistike, 
še pojasnjuje Bojan Rosi, zato bodo 
pametne in trajnostne rešitve 
upravljanja mest in vasi pomemb-
no vlogo imele tudi leta 2020. 
Eden glavnih izzivov logističnega 
sektorja pa bo gotovo prilagodlji-
vost, saj je potrošnik postal zelo 
globalen, precej zahtevnejši, saj 
želi imeti večji pregled tudi nad 
logističnim procesom. »Večja od-
prtost navzven, in tudi e-trgovina 
bo potrebovala izboljšano spletno 
varnost, zato bodo izzivi, ki bodo 
krojili logistično sfero, tudi na tem 
področju,« še pravi dekan fakulte-
te za logistiko.

Zaradi pomanjkanja kadrov 
več investicij v tehnologijo
Predsednik Slovenskega logistič-
nega združenja Igor Žula poudar-
ja, da če je po eni strani potreba 
vse večja, so kadri vse večji izziv, 
še posebno na področju transpor-
ta. »Bosanski bazen se počasi pra-
zni, zato sta Srbija in Makedonija 
postala 'bližja'. Preprečevanje bega 
možganov, kakovostno vključeva-
nje delavcev iz drugih držav, tudi 
razvoj politike do beguncev so po-
membni izzivi leta 2020,« ocenju-
je Žula in dodaja, da je zaradi tega 
vse večja potreba po več investi-
cijah v tehnologijo. In to ne samo 
v proizvodno tehnologijo, pač pa 
tudi v logistiko, predvsem na po-
dročju interne logistike, ki pred-
stavlja stalni izziv in hkrati prilo-
žnost za optimizacijo poslovanja.

Da je digitalizacija poslovnega 
procesa v logistiki osnova in kon-
kurenčna prednost, saj zagotavlja 
celosten pregled nad procesom iz-
vajanja storitve, poudarjajo tudi v 
sekciji za promet pri OZS. Na tem 
področju je nepogrešljivo izobra-

ževanje in izpopolnjevanje znanja 
zaposlenih. Pričakuje se e-upo-
raba dokumentacije v transportu 
(npr. E-CMR, E-dovolilnica …), kar 
pomeni, da bo treba tudi za to po-
dročje poiskati ustrezne rešitve.

Digitalizacija poslovnega 
procesa prednost
Igor Žula pa kot zelo dobrodošle in 
koristne šteje tudi razpise države 
za digitalno strategijo in digitalno 
preobrazbo, saj kažejo na zaveda-
nje o pomembnosti digitalizacije. 
»Če se bodo razpisi nadaljevali 
tudi v prihodnjih letih, sredstva 
pa povečevala, še bolje pomemb-
no razširila tudi na področje teh-
nološke posodobitve, bo multi-
plikativen učinek tega izjemen. 
Digitalizacija in tehnološka mo-
dernizacija predstavljata ključni 
izziv. Država s spodbudami lahko 
naredi res velik korak naprej,« še 
ocenjuje Igor Žula. O digitalni mo-

dernizaciji v mednarodni trgovini 
in vzpostavitvi enotne platforme 
za izmenjavo podatkov z državno 
administracijo v Združenju za pro-
met pri GZS govorijo že zelo dolgo. 
»Uvozni administrativni postopki 
so dragi in zamudni, konkurenč-
nost se tudi zato zmanjšuje in iz-
ziv postaja vse večji, saj se druge 
države prebujajo. Do zdaj pri razu-
mevanju pomembnosti tega žal še 
ni bilo napredka, vendar je to po-
membno za vse uvoznike, ne samo 
za logiste,« pravi Žula in dodaja, da 
bi bilo dobro, da državna admini-
stracija najde posluh tudi na tem 
področju, preden nas prehitijo 
druge evropske države.

V sekciji za promet pri OZS še 
pričakujejo, da bo leta 2020 na 
evropski ravni sprejet tako ime-
novani mobilnostni sveženj I, ki 
bo imel v prihodnosti velik vpliv 
na razvoj mednarodnih cestnih 
transportnih storitev. Zaradi tega 

si bodo prizadevali, da bo sektor 
cestnega transporta in logistike 
obravnavan kot strateška gospo-
darska panoga in ne kot 'nujno 
zlo'. »Posebno skrb bo država mo-
rala nameniti razvoju varnih in 
varovanih parkirišč, malih logi-
stičnih centrov in intermodalnih 
logističnih centrov. Slovenija bi 
morala vsekakor izkoristiti svoj 
geostrateški položaj v smislu do-
dane vrednosti na račun tranzita 
naše države,« še pravijo v sekciji za 
promet pri OZS.

Kaj je v logistiki najbolj 
zaznamovalo leto 2019
Visokotehnološke rešitve, eko-
nomska rast v svetovnem merilu 
in še večja globalizacija oskrbo-
valnih verig, so letos prinesle 
pomemben napredek panoge in 
predvsem investicije v tehnološko 
adaptacijo pričajo o tem, poudarja 
dekan fakultete za logistiko Bo-

jan Rosi. »Predvsem skladišča in 
logistični centri so postali viso-
kotehnološki in predvsem 'pame-
tni', tudi z upoštevanjem zadnjih 
okoljskih standardov (na primer 
z uvedbo pametnih sistemov LED-
-razsvetljave, modularne gradnje, 
izraba toplote pri delovanju hla-
dilnih sistemov za ogrevanje in 
podobno). Najsodobnejši logistič-
ni centri rastejo tudi v Sloveniji: 
Lidl v Arnovskem gozdu, skupina 
Cargo partner je nov center odpr-
la na brniškem letališču,« navaja 
Rosi. Hkrati dodaja, da je bilo ve-
liko govora o blockchain rešitvah 
v logistiki in transportu, ki bi de-
loval kot šifrirana digitalna knjiga 
ter bi odpravil nepreglednost in 
birokracijo – ta tehnologija ima 
velik potencial, vendar industrije 
še ni revolucionirala do napoveda-
ne mere.

Širitev digitalizacije in novi teh-
nološki koncepti spreminjajo lo-

gistično dejavnost in upravljanje 
oskrbovalnih verig. Spreminja se 
tudi dojemanje koncepta trajno-
sti, transformirajo se tudi mesta 
in vasi. »V zadnjem je pomemben 
preskok v slovenskem merilu na-
redila tudi naša država. Univerza 
v Mariboru je namreč z ustanovi-
tvijo Centra za pametna mesta in 
skupnosti postavila pomemben 
mejnik v povezovanju gospodar-
stva, raziskovalnih organizacij, 
mestnih in občinskih skupnosti 
ter druge deležnike, usmerjene v 
razvoj in aplikacijo visokotehno-
loških rešitev za pametna mesta 
in skupnosti. Pilotna okolja nasta-
jajo, povezav je veliko, prvi pravi 
rezultati pa se bodo pokazali že v 
novem letu, še pravi Rosi.

Razvoj infrastrukturnega trga
Igor Žula pa dodaja, da so bili v 
Sloveniji narejeni pomembni pre-
miki, po 20 letih tudi dogajanje 

glede drugega tira. »V času pred 
tem so se evropske prioritete na 
koridorjih spremenile, ceste so 
zatrpane, Luka Koper sicer raste 
in se razvija, vendar je perspek-
tiva pomembno povezana z dru-
gim tirom. Zavedanje pomena 
drugega tira in prvi koraki so zelo 
pomembni,« pravi Žula in dodaja, 
da se je že dolgo logistična infra-
struktura gradila v vseh državah 
ob Sloveniji. Gospodarska rast je 
osnovni katalizator, saj se s tem 
povečujejo tudi logistične potrebe 
in z investicijami v logistično in-
frastrukturo, ki so jih začela pod-
jetja Lidl, Kuehne & Nagel, Cargo 
Partner itd. se je tudi slovenski 
trg začel infrastrukturno razvijati. 
»Tudi druge načrtovane investicije 
v Mariboru in Sežani kažejo na to, 
da se je trg prebudil. To je spodbu-
dno tako za predelovalno panogo 
kot za logistiko v širšem smislu.«

Projekti pametne tovarne so po 
oceni Žule pomembno vplivali 
na razumevanje produktivnosti. 
Hkrati se je začel spreminjati tudi 
odnos do novih tehnologij, pred-
vsem pa spoznanje, da so poleg 
tehnologije pomembni tudi pro-
cesi in organizacija ter da to ni 
brezplačno. Pomemben prispevek 
k temu je tudi postavitev tovarne 
Yaskawe v Kočevju, kjer s svojimi 
produkti logističnih izzivov ne na-
slavljajo neposredno, vendar se je 
pomembno povečalo zavedanje o 
robotizaciji in avtomatizaciji. Na-
rejeni so bili tudi prvi koraki za di-
gitalizacijo v transportu. Izveden 
je bil pilotni projekt pri uporabi 
elektronskega dokumenta CMR 
(eCMR) in tudi uradni test. »Dej-
stvo, da je Slovenija med prvimi 
državami v EU, ki je ratificirala 
eCMR protokol in da imamo že 
delujoče rešitve, nas na ravni EU 
postavlja zelo visoko,« pravi Žula 
in kot izziv navede širitev na upo-
rabnike v večjem obsegu.

Potrebni ukrepi za razvoj
Transport in logistika sodita med 
najpomembnejše gospodarske 
panoge v Sloveniji, saj zaposlujeta 
več kot 60.000 ljudi in prispevata 
približno šest odstotkov domače-
mu bruto proizvodu. »Transport je 
propulzivna panoga, saj se je v za-
dnjih letih število zaposlenih po-
večalo za 13 odstotkov, rast izvoza 
izdelkov pa za kar 16 odstotkov,« 
pravijo v sekciji za promet pri OZS 
in si želijo, da bi politika končno le 
prepoznala pomembno gospodar-
sko panogo in sprejela ukrepe za 
razvoj logističnih in transportnih 
storitev, kot so to pred kratkim 
sprejeli v Franciji. Na konkurenč-
ni trg logističnih oziroma tran-
sportnih storitev imajo zelo velik 
vpliv administrativni in pravni 
okvirji, ki jih določa vsaka država. 
»Velik napredek k boju proti nelo-
jalni konkurenci na trgu cestnega 
prevoza blaga in potnikov je pri-
nesla pred kratkim sprejeta nove-
la zakona o prevozih v cestnem 
prometu, s katerimi so se zaostrili 
pogoji za pridobitev licence. V pri-
hodnjem letu pričakujemo tudi 
učinkovit nadzor pristojnih nad-
zornih organov,« še pravijo v OZS.

Že leta 2020  
bo »pametnih« tudi 
vse več viličarjev
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Kolaborativni roboti bodo 
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Izzivi leta 2020  Eden najpomembnejših bo prilagodljivost, saj je potrošnik postal globalen  
in precej zahtevnejši – Še vedno nove naložbe v uvedbo sodobnih tehnoloških rešitev

Ali imate občutek, da življe-
nje v vašem trenutnem domu 
postaja iz meseca v mesec 
bolj naporno? Potem vam je 
naslednji zapis morda pisan 
na kožo. V njem vam bomo 
namreč predstavili preprosto 
in ugodno zadevo, ki lahko 
poskrbi, da bo jesen vašega 
življenja naravnost čudovita. 
Ta rešitev se imenuje se so-
seska Pod skalco.

Gre za oskrbovana 
stanovanja, ki so prilagojena 
bivanju starejših 
To pomeni, da imajo širša vrata 
in hodnike, kopalnice so prostor-

nejše, tla so brez pragov, večja 
so dvigala, prilagojen je tudi 
dostop do objektov. 
Vse to omogoča brezskrbno 
bivanje tudi ljudem, ki se tež-
je gibljejo ali so na invalidskih 
vozičkih. Dodatno so poskrbeli 
še za prijetno ozračje, saj so v 
objektih uredili prostore, kjer 
se bodo stanovalci družili, na-
vezovali stike, spoznavali drug 
drugega in tako gradili tesno 
povezano skupnost. 

Od garsonjer do dvosobnih 
stanovanj 
Zaradi staranja prebivalstva 
bo povpraševanja po tovrstnih 

stanovanjih čedalje več. Po njih 
bodo povpraševali tako kup-
ci, ki si bodo želeli zagotoviti 
mirno starost, kot vlagatelji, ki 
bodo v oskrbovanih stanova-
njih iskali naložbo s solidnim 
donosom. Pod skalco jih je 
naprodaj 84, razporejena so v 
šestih objektih, izmed katerih 
so bili trije zgrajeni leta 2011, 
trije pa leta 2013. V osmih sta-
novanjih že bivajo najemniki in 
so zato primerna za naložbo, 
preostalih 76 pa je praznih, ne-
opremljenih in takoj vseljivih. 
Gre za garsonjere, enosobna 
in dvosobna stanovanja z neto 
tlorisno površino od 29,9 do 

82,9 kvadratnega metra. Cene 
se gibljejo v razponu od 80 
tisoč do 185 tisoč evrov. V vsa-
kem stanovanju je shramba, 
pripada pa mu tudi eno parkir-
no mesto v pokriti in zaprti ga-
raži z neposrednim dostopom 
do stopnišča. Parkirno mesto 
ni zajeto v ceni, je pa nakup ob-
vezen – cena je skupaj z 22-od-
stotnim DDV devet tisoč evrov. 
V garaži je dodatno naprodaj še 
15 parkirnih mest in 24 shramb. 

Dodatne storitve bo 
zagotavljal zavod Pristan 
Zelo pomemben dejavnik pri 
oskrbovanih stanovanjih so do-

datne storitve, na primer gumb 
SOS, dostava hrane, nega na 
domu in podobne. V soseski 
Pod skalco bo te storitve zago-
tavljal zavod Pristan, ki je naj-
večji zasebni izvajalec pomoči 
družini na domu v Sloveniji. 
Svoje nove prostore bo odprl 
prav v enem izmed poslovnih 
lokalov v soseski. Stanovalci 
bodo lahko uporabljali tudi sto-
ritve doma starejših občanov, ki 
je oddaljen vsega 50 metrov. 

Dobra makro- in 
mikrolokacija 
Na odločitev o nakupu nepre-
mičnine zelo vpliva lokacija, in ta je pri oskrbovanih stanovanjih 

v soseski Pod skalco posebna 
prednost. Že bližina kamniških 
planin zagotavlja lepo, naravno 
in zdravo okolje, v katerem je 
veliko priložnosti za dolge spro-
ščujoče sprehode. 
Poleg tega bodo imeli stanovalci 
v krogu 800 metrov na voljo vso 
infrastrukturo, potrebno za ka-
kovostno življenje. Središče Ka-
mnika je oddaljeno 350 metrov, 
zdravstveni dom 800 metrov, do 
najbližjega supermarketa je 500 
metrov, rekreirali pa se bodo 

lahko v 200 metrov oddaljenem 
olimpijskem bazenu. Blizu sta 
tudi železniška in avtobusna 
postaja, od koder v smeri proti 
Ljubljani vsak dan odpelje do 61 
avtobusov in 18 vlakov. 

Visoka energetska 
učinkovitost 
Oskrbovana stanovanja v sose-
ski Pod skalco so bila odkup-
ljena iz stečajne mase podjetja 
Dolenjgrad, a so bila pred za-
četkom prodaje v celoti preno-
vljena. Ponašajo se z zelo dobro 

energetsko učinkovitostjo, saj 
so uvrščena v energijski razred 
B2. Nekateri stanovalci, ki so že 
vseljeni, pravijo, da so stroški 
do trikrat nižji kot v drugih po-
dobnih objektih. 
Če se boste odločili nakup 
oskrbovanega stanovanja fi-
nancirati s posojilom, bo zelo 
dobrodošla še informacija, da 
so posebej za kupce stanovanj 
v soseski Pod skalco banke 
Sberbank, Sparkasse in Abanka 
pripravile ponudbo ugodnih 
posojil.

Miran Čerenak, vodja projekta, ki je v sklopu nepremičninske 
agencije CENTURY 21 Emona odgovoren za prodajo stanovanj, 
pravi: »Za nami je sila uspešen začetek, ki je presegel vsa priča-
kovanja. Vedeli smo, da imamo odlično ponudbo in ekipo, a niti 
približno si nismo mislili, da bomo že v prvih dveh tednih sklenili 
dogovore o prodaji za več kot tretjino prostih enot. S tem smo do-
bili še eno potrditev, da je ljudem mar za svojo prihodnost.
Na tem mestu bi zato tudi javno čestital tistim, ki so sprejeli ži-
vljenjsko odločitev z nakupom oskrbovanega stanovanja v soseski 
Pod skalco in s tem poskrbeli, da bo njihova prihodnost kar se da 
preprosta, udobna in sproščena. Hkrati seveda vabim vse, ki bi želeli na jesen življenja uživati v družbi svoje 
generacije, da nas kontaktirajo, in skupaj bomo ugotovili, ali so varovana stanovanja v Kamniku prava izbira.«

V pičlih 2 tednih je bilo v Kamniku sklenjenih že več kot 26 dogovorov o prodaji.

Pod skalco v Kamniku – idealen dom za jesen vašega življenja
Oglasno sporočilo

Če ste zakorakali v jesen svojega življenja, potem si verjetno želite, da bi bili v tem obdobju čim bolj sproščeni, nasmejani in predvsem ... srečni. Tako 
na daljavo sicer ne moremo vedeti, kaj vse bi vas »na stara« leta naredilo srečne, si pa mislimo, da ta seznam verjetno vključuje neko zelo pomembno 
stvar. Dom. Miren, udoben in sproščujoč dom, v katerem bi bilo vaše življenje preprosto.

AEON NEPREMIČNINE d. o. o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana

Več informacij o projektu oskrbovanih stanovanj v soseski Pod skalco 
dobite na spletni strani www.podskalco.si, 

prek elektronske pošte miran.cerenak@c21.si 
ali po telefonu 064 207 030. 

Letos se je zelo povečalo zavedanje o pomembnosti robotizacije in avtomatizacije v procesih. Foto Uroš Hočevar
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